Ayo bekerja di Kagoshima!
Di Prefektur Kagoshima, untuk membangun sistem penerimaan sumber
daya manusia asing yang stabil, kami memberikan konsultasi dalam
berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di
meja konsultasi umum orang asing, dan kami memberikan dukungan
kepada perusahaan yang terlibat dalam aktivitas dengan komunitas
lokal untuk mempertahankan sumber daya manusia asing.
Kami menyambut sumber daya manusia asing dengan hangat sebagai
sumber daya manusia yang berharga untuk mendukung perekonomian
lokal, dan sebagai anggota penting dari komunitas lokal. Oleh karena
itu, kami berupaya menciptakan lingkungan, di mana sumber daya
manusia asing dapat bekerja dan hidup dengan tenang.

Di Kagoshima banyak
orang asing yang aktif!
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Prefektur Kagoshima memiliki empat musim dengan lingkungan alam
yang indah di tanah prefektur yang luas yang membentang 600 km
ke utara dan selatan. Dengan iklim yang hangat, laut, pulau, hutan,
dan gunung berapi, Kagoshima memiliki pesona yang berbeda dari
wilayah metropolitan.

Jumlah
penduduk

Suhu

Iklim hangat yang nyaman
Suhu rata-rata tahunan di Kagoshima adalah 19,4℃. Ini
termasuk daerah yang hangat di Jepang. Suhu dingin pada
musim dingin tidak terlalu ekstrim, dan suhu pada musim
panas hampir sama dengan di Indonesia. Disini juga bisa
merasakan keindahan empat musim yang menjadi ciri khas
Jepang, seperti bunga sakura di musim semi dan dedaunan
yang gugur di musim gugur.

Biaya hidup di Kagoshima ada di peringkat ke 3 terendah di
Jepang. Untuk para peserta magang praktek kerja,rumah
sudah disiapkan oleh perusahaan dan biaya hidup seperti
sewa rumah dan utilitas (gas, listrik, air, dll) sangat rendah.

no 10 di Jepang

Sumber: Kagoshima dilihat dari data
(Divisi Kebijakan Umum Prefektur Kagoshima)

1,590,000 orang

Sumber: Hasil sensus tahun ke-2 Reiwa Buletin Prefektur Kagoshima
(Divisi Statistik Prefektur Kagoshima)

suhu rata2

19.4 ℃ No 2 di Jepang

Sumber: Kagoshima dilihat dari data
(Divisi Kebijakan Umum Prefektur Kagoshima)

Suhu rata-rata（℃）

Suhu rata-rata di Prefektur Kagoshima
Suhu rata-rata di Indonesia
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Sumber: Cuaca Dunia (Kementerian Pertanahan, Prasarana,
Perhubungan dan Badan Meteorologi Pariwisata)

Tingkat biaya hidup

（Jika rata-rata nasional adalah 100）
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Sumber: Survei Statistik Harga Eceran Tahun Kedua Reiwa
(Biro Statistik, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi)

Waktu perjalanan singkat
Kagoshima

Waktu perjalanan rata-rata di Kagoshima lebih pendek
daripada di wilayah metropolitan. Asrama dan tempat
tinggal untuk peserta magang praktek kerja berlokasi di
dekat tempat kerja, dan waktu perjalanan yang dibutuhkan
untuk sampai ke tempat kerja sangat singkat.

［Perubahan jumlah tenaga kerja asing
berkewarganegaraan Indonesia］
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Gambaran Umum Prefektur Kagoshima

Biaya hidup nya murah

Jumlah pekerja asing yang bekerja di Prefektur
Kagoshima meningkat dari tahun ke tahun, dan
hingga akhir Oktober 2020, jumlah pekerja asing
berjumlah 8,761, 385 di antaranya adalah orang
Indonesia. Jika diurutkan berdasarkan
jumlah, Indonesia adalah yang terbesar
keempat setelah Vietnam, Filipina, dan
Cina, dan telah meningkat dalam
beberapa tahun terakhir.
Masyarakat Indonesia adalah sumber
daya manusia yang berharga yang akan
mendukung industri prefektur Kagoshima
di masa depan.

Pesona Kagoshima, yang berbeda dari
wilayah metropolitan
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Penduduk yang ramah
Kagoshima menjadi prefektur yang tertinggi di Jepang dalam
hal sukarelawan untuk anak-anak dan orang tua, dan sistem
untuk saling mendukung di wilayah tersebut sudah turun
menurun. Selain itu, warga Kagoshima adalah orang yang
hangat dan lembut, dan aktif dalam berinteraksi dengan
orang asing.
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Sumber: Status pemberitahuan status pekerjaan orang asing
(Biro Tenaga Kerja Kagoshima)
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Harta karun makanan
Kagoshima adalah tempat dengan harta karun makanan lezat
yang aman dan terjamin. Dengan memanfaatkan lingkungan
alam, produk ternak seperti sapi hitam Kagoshima dan ayam
satsuma hitam yang merupakan daging terbaik di Jepang,
produk pertanian seperti kentang manis dan kacang babi,
serta hasil budidaya laut seperti buri (ikan ekor kuning
Jepang), kanpaci (ikan kuwe batu), dan belut.
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